
Referat bestyrelsesmøde den 19-11-2020
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Deltagere: Jan, Ole, Kim, Agner, Bent, Eigil og 

Dagsorden:

1. Valg af referent og ordstyrer. Ref. Eigil og ordstyrer Jan

2. Referat fra sidste møde underskrevet uden bemærkninger.

3. Agner orienterede om økonomien i grundejerforeningen. Der havde ikke 
været de store bevægelser på kontiene.

Regningen fra gartneren er betalt og den langvarige sag om tyveri af brande 
ved Jernaldervej er afsluttet med, at skadevolder har betalt 5500.00 kr. ved 
retten i Århus. 

Der er anden sag med Århus kommune omkring manglende betaling, der 
snart bliver bragt ud af verdenen, beløb ca. 5000,00 kr.

Vores kautionsforsikring er opsagt og i stedet er der tegnet en 
kriminalitetsforsikring hos IF-forsikring.

4. Viborgvej, Jan startede med at udtrykke sin skuffelse over Århus kommunes 
indstilling til udvidelse af Viborgvej.  Kommunen tilsidesætter alle de 
indsigelser, der er kommet fra grundejerne omkring udvidelsen af Viborgvej.

Jan foreslår, der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg bestående af de 
afdelinger, der er ramt af beslutningerne omkring udvidelsen af Viborgvej. 
Udvalget udarbejdet en indsigelse mod forslaget fra kommunen og får 
foretræde for teknisk udvalg inden næste byrådsmøde, med vores modstand 
mod de forelagte indstillinger. Derudover at komme med argumenter for et 
lyskryds eller et franskkryds ved Viborgvej.

Denne indledning gav anledningen til megen diskussion rundt om bordet. Det 
stod dog hurtigt klart at bestyrelsen vil tage kampen op mod kommunens 
beslutning. 
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Alle var enige om at Holmstruphøjvej ikke skulle blive en gennemkørselsvej. 
De kendte løsninger blev diskuteret og der blev udarbejdet en prioritering af 
forslagene. 

o Prioriteringsliste:

 Lyskryds med ny intelligens ved Viborgvej.

 Franskkryds ved Viborgvej.

 Højre-ind og højre-ud ved Viborgvej, samt ingen gennemkørsel til 
Jernaldervej.

 Udkørsel ved Jernaldervej og lukket for udkørsel ved Viborgvej. Der skal 
etableres lyskryds eller rundkørsel ved udkørslen til Jernaldervej og laves 
buslommer langs Jernaldervej. Ny beplantning i den øverste del af 
Holmstruphøjvej, som støjskærm mod de huse, der er ramt af mere støj pga. 
øget trafik på vejen.

 Åbning af den gamle Holmstruphøjvej langs søerne frem til jernaldervej. 
Beplantning af træer langs søerne for at danne støjværn mod afd. 1.

Jan var ikke enig i at man forsøger at åbne den gamle Holmstruphøjvej uden 
en ny høringsrunde.

Kim fik til opgave at kontakte Aarhus Stiftstidende, så vi kan få udarbejdet et 
indlæg i avisen om vores indstilling til projektet og historikken i projektet. Vi 
vil forsøge at få andre medier i tale.

Et andet krav må være at Dalbovej, Eldalen og A4 kommer med i 
grundejerforeningen ved en ændring af lokalplanen.

Eigil indkalder til udvalgsmøde lørdag den 21/11-2020 kl. 14.00, så 
udvalgsarbejdet kan komme hurtigt i gang, vi er under tidspres, da vi kun har 
3 uger til næste byrådsmøde. 



Referat bestyrelsesmøde den 19-11-2020
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

5. Jan får Gartneren Erik til at udarbejde tilbud på de forskellige opgaver i 
området, sådan vi kender økonomien ved sammenlægningen af 
gartneropgaverne i området (græsslåning, beskæring grønne områder, 
klipning af hække og styning af træer), hvilket først kan ske efter en 
generalforsamling, der skal en vedtægtsændring til.

Gartneren har givet tilbud på beskæring af de gule ahorntræer (ca. 30.000) og 
det vil være muligt for grundejerne at hente flis når beskæringen foregår.

Agner aftaler med Gartneren, det videre forløb omkring træerne i hjørnet 
af Holmstruphøjvej 145 - 147 ved stien før Runevej.

6. Jan bliver siddende, som formand indtil næste generalforsamling. 

7. Eigil orienterede om at Århus brandvæsen ved Bautavej ikke laver en 
bandplads med benzin og diesel som brændstoffer, der bliver en plads til 
elementær brand med et gas kar til slukning af brand. Der byges derimod en 
ambulance station til regionens ambulancer i denne del af Århus. 

Ref.

Eigil Hvid.


